
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
 

3/2008. (III.28.) rendelete 
 
 

a szociális ellátások rendjéről 
 
 
 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 1.§. (2) bekezdésében (továbbiakban Szt) foglalt és a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben kapott 
felhatalmazás alapján az önkormányzat által nyújtandó szociális ellátásokról az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

I. 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet hatálya 
 

1. §.  A rendelet hatálya kiterjed a Nagyorosziban élő az Szt. 3. §-ában meghatározott 
személyekre. 

 
Hatáskörök 

 
2. §. (1) A rendeletben szabályozott támogatások elbírálásáról a Képviselő-testület  

 által átruházott hatáskörben a polgármester, a Szociális Bizottság, valamint a  
 jegyző  dönt.  

 
(2) A polgármester hatáskörébe tartozik: 

a) temetési segély 
b) köztemetés engedélyezése 
c) étkeztetés 
d) rendkívüli átmeneti segély 
e) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 
(3) A Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik: 

a) lakásfenntartási támogatás 
b) méltányossági ápolási díj 
c) eseti, átmeneti segély 

 
(4) A jegyző hatáskörébe tartozik:  

a) közgyógyellátás, 
b) rendszeres szociális segély 
c) eü szolgáltatásra való jogosultság 
d) alanyi jogú ápolási díj 

 
(5) A polgármester és a Szociális Bizottság határozata ellen a Képviselő-testülethez 30 

napon belül benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 



 
3. §. (1) A kérelmet írásban lehet benyújtani, a természetes személy ügyfél, életveszéllyel  

            vagy súlyos kárral fenyegető helyzet során az azonnali intézkedést igénylő ügyben  
            a kérelmet távbeszélő útján is előterjesztheti.   

 
(2) A kérelmet az Önkormányzathoz kell benyújtani. 
 
(3) Ha az eljárás során a hatóság és az ügyfél távbeszélőn veszi fel a kapcsolatot, az 

ügyfél azonosíthatósága érdekében a hatóság az ügyféltől a természetes 
személyazonosító adatait és az eljárás lefolytatásához szükséges  

a) TAJ és 
b) adóazonosítóját kérheti. 

 
(4) Ha a hatóság az ügyfelet a (3) bekezdés szerint azonosította, hivatalos feljegyzés 

készítése mellett távbeszélő útján is történhet 
a) a hiánypótlási felhívás és a hiánypótlás, 
b) az idézés, 
c) a bizonyítékok ismertetésének határnapjáról szóló értesítés. 

 
(5) Ha az eljárás körülményei távbeszélő felhasználásával történő tolmácsolást tesznek 

indokolttá, arról hangfelvételt kell készíteni. 
 
(6) Ha a kérelmet távbeszélő útján, továbbá ha szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás 

útján terjesztik elő, erről hangfelvételt vagy hivatalos feljegyzést kell készíteni, 
amely tartalmazza az ügyfél nevét, lakcímét, a kérelem tartalmát és az előterjesztés 
időpontját. 

 
(7) Az ügyfélnek, illetve az eljárás egyéb résztvevőjének kérelmére a hatóság az eljárási 

cselekményről papír alapú értesítést küld. 
 
 
4.§. (1) Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat jogerőre 

            emelkedéséig visszavonhatja. 
 

(2) A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által 
használt elnevezéssel. 

 
 
5.§.  A kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét (megnevezését), lakcímét 

(székhelyét, telephelyét), továbbá meg lehet adni a távközlési úton való elérhetőséget. 
 
 
6.§. (1) A kérelemhez csatolni kell az egyes ellátások megállapításához az adott  

 eljárásnál előírt mellékleteket. 
 

(2) Mellékletként nem lehet az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás csatolását kérni. 
 
(3) Az ügyfél-azonosításhoz szükséges adatok kivételével az ügyféltől nem kérhető 

olyan adat igazolása, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített 
nyilvántartásának tartalmaznia kell, és a személyes adatok tekintetében az adat 
továbbítását az adott ügy elbírálásához szükséges célból törvény lehetővé teszi 
vagy az ügyfél saját személyes adat tekintetében ezt kéri. 



 
 

(4) Ha az ügyfél kéri az eljáró hatóságtól, hogy az más hatóságtól szerezze be az általa 
megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia. A kérelemnek ez a 
része az ügyfél személyes adata tekintetében adat kezeléséhez, illetve 
továbbításához való hozzájárulásnak minősül. 

 
7.§. Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől 

számított nyolc napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás 
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel. 

 
8.§. (1) A kérelem elbírálásáról a kérelmezőt határozatban kell értesíteni. 
 

(2) A szociális ellátásban részesülő, a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást 
megállapító szervet. 

 
(3) A jogerősen megállapított rendszeres ellátás a kérelem benyújtásának napjától 

esedékes, és folyósítása utólag minden hónap 5. napjáig átutalással történik. 
 
 (4) Az ellátás a jogosultsági feltételek fennállásának napjáig folyósítható. 
 

(5) A kérelemnek teljes egészében helyt adó elsőfokú döntés esetén, ellenérdekű 
 ügyfél hiányában mellőzhető a döntésből az indokolás és a jogorvoslatról  
 szóló tájékoztatás. 

 
II. 
 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 
 

Lakásfenntartási támogatás 
 

9. §. (1) Lakásfenntartásra jogosult az Szt. 38. §. (1)-(8) bekezdésében meghatározott  
            személy. 

 
 (2) A jogosult az önkormányzat részéről 100,- Ft/hó kiegészítő támogatást kap. 
 
 
10. §.  (1) Az önkormányzat a vezetékes ivóvíz és szennyvízbekötésének költségeihez  

            támogatást nyújt, ha a háztartásban az egy főre jutó nettó jövedelem nem  
 haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  
 kétszeresét. 

 
 (2)  A támogatás mértéke a számlával igazolt költségek 25 %-a. 
 

Ápolási díj 
 

11. §. (1) Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki a 18. életévét  
  betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi. 

 



 
(2) Ápolási díj csak annak a 18. életévét betöltött hozzátartozónak állapítható meg, aki 

az ápolttal közös háztartásban él és családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét, 
egyedülállónál másfélszeresét. 

 
(3) Az (1) bekezdésben szabályozott esetben az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. 
 

Rendszeres szociális segély 
 
12.§. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatott személyek  
  kötelesek együttműködni az önkormányzattal és a Nógrád Megyei  
  Munkaügyi Központ Rétsági Kirendeltségével. 
 
 (2) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a segélyben  
  részesülő személy bejelentési, megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget.  
  Súlyos megszegésének minősül, ha a segélyezett a felajánlott és megfelelő  
  munkalehetőséget nem fogadja el, vagy ha az önkormányzat által szervezett  
  foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg. 
 
 (3) Ha a segélyezett együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély  
  összegét 6 hónapig 75 % - os mértékben kell folyósítani. Súlyos vagy 2 éven  
  belül történő ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg  
  kell szüntetni. 
 

Átmeneti segély 
 
13. §.  (1) Átmeneti segély akkor állapítható meg, ha kérelmezőnek, illetve családjának  

 az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg: 
a) A családban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 
b) Egyedül élők esetén annak 1,5 - szeresét. 

 
(2) Rendkívüli, különleges méltányolást érdemlő esetben a Szociális Bizottság az (1) 

bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól eltérhet. 
 
(3) Az átmeneti segély készpénzben vagy más módon (élelmiszer, gyógyszer, 

közműhátralék számla kiegyenlítése stb.) is nyújtható. 
 
14. §.  A polgármester kérelmezőként esetenkénti 5.000,- Ft összeghatárig segélyt állapíthat meg 

az Szt. 45. §. előírásai szerint. 
 

Temetési segély 
 

15. §.  (1) Kérelemre temetési segélyben részesíthető az, aki meghalt személy  
 eltemetéséről gondoskodik és családjában az egy főre jutó havi nettó  
 jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  
 300 %-át. 

 
(2) A temetési segély összege: 15.000,- Ft. 



 
III. 

 
Természetben nyújtott szociális ellátások 

 
Köztemetés 

 
16. §. Az önkormányzat az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek 

megtérítésére kötelezheti. 
 

Méltányossági közgyógyellátás 
 

17. §. A közgyógyellátásra szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki 
 

a) egyedül él és havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének kétszeresét, 

 
b) családban él és egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének másfélszeresét nem haladja meg, továbbá a havi rendszeres 
gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 % - 
át meghaladja. 

 
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 
18. §. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság feltételeit az Szt. 54. §-a állapítja meg. 
 

Étkezés 
 

19. §. (1) Az önkormányzat napi egyszeri meleg étkeztetést (ebéd) nyújt annak, aki  
 kora vagy egészségi állapota miatt azt önmaga részére tartósan vagy átmeneti  
 jelleggel nem képes biztosítani, szociális helyzete miatt más módon az  
 étkezésről nem tud gondoskodni. 
(2) Az étkezés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének, 

valamint az étkezéssel kapcsolatban felmerült költségnek egy ellátottra jutó napi 
összege (továbbiakban: élelmezési térítés). 

 Az étkezésért fizetendő általános forgalmi adóval növelt személyi térítési díj, 
(amely az élelmezési térítés és az igénybe vett étkezések számának szorzata) nem 
haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-át. 

 
IV. 

 
Záró rendelkezések 

 
20. §. Ez a rendelet 2008. április 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a  

6/ 2006. (IX. 14.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 

 Hornyák Endre     dr. Varga Tibor 
                   polgármester                körjegyző 
 
Kihirdetve: 2008. március 28. 
 
       dr. Varga Tibor 
            körjegyző 


